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Kontakt  

Sagsansvarlig: 

Tina Mandrup 

Skolen på Herredsåsen 

E-mail: 

Tina.Mandrup@kalundborg.dk 

Telefon, direkte: 59 57 05 05 

  

Kalundborg Kommune 

Klosterparkvej 175 

4400 Kalundborg 

www.kalundborg.dk 

Telefon, omstilling: 59 53 44 00 
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DATO 

11.01.17 

 
SAGSNR. 

  

 

  

DELTAGERE  Skolebestyrelsen og ledelsen 

AFBUD/FRAVÆRENDE Ann Harmundal og Rikke Klarskov  

MØDELEDER Formand 

REFERENT Souschef 

 

Dagsorden - referat  
 
  Referat 
17.00 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelse 

c) Medarbejdere 

d) Elever 

e) Andre 

1. Godkendt 

 

2.a. 

Tilbud om besøg og oplæg fra Forældre 

og Samfund. 

2.b. 

Der er opsat nye lærreder og projektorer 

m.v. i alle afdelinger. 

Stillingen som viceskoleleder er slået op. 

Der pågår ansættelse af personale til 

barselsstillinger. 

De sidste års danseprojekter er blevet 

evalueret - har været betydningsfulde for 

eleverne. 

2.c. 

Afdelingsleder i Hus 4 er kommet godt i 

gang. 

2.d. 

Emilie er nu tiltrådt som formand for 

elevrådet. Hun er stedfortræder indtil den 

valgte formand er tilbage fra sygdom. 

Der planlægges husfest i Hus 3. 

Der skal afholdes skolevalg.  

Der er paneldebatter og festligheder.  

MØDEDATO 

Onsdag d. 18.01.17 kl. 17.00-19.00 
 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde 

Forplejning: Sandwich 
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1. februar - valgaften og valgfest. 

2.e. intet  

17.20 Punkter til 

høring/beslutning 

 

 Princip for skolefotografering  

Beslutning på baggrund af indhentede 

synspunkter i forældrerådene. Oplæg 

v/Mette Pedersen og Ann Harmundal 

 

Godkende principper efter høring i 

MED-udvalget. 

 

1) Adgangen til at opfylde 

undervisningspligten ved at deltage 

i undervisningen i den kommunale 

musikskole eller 

ved eliteidrætsudøvelse i en 

idrætsforening, jf. § 33, stk. 9 

 

2) Arbejdets fordeling mellem lærerne og 

pædagogerne. 

 

Der indsamles oplysninger fra 

forældreråd om deres holdninger til 

fremtidig fotografering. 

Punktet genoptages på næste møde. 

 

 

 

 

1. Princippet er godkendt. 

Der er forventningsafklaret i forhold til 

lærernes indsats til elever der fritages 

helt eller delvist. (det skal ikke give 

ekstraarbejde, når elever fritages) 

 

2. Godkendt. 

 

18.15 Punkter til drøftelse   

 Ny model for skole-/hjemsamtaler i 

udskolingen. 

Oplæg v. ledelsen if. t. fremadrettet 

model. 

 

Cafesamtaler i udskolingen har virket 

godt. Det viser de evalueringsark, som 

forældrene har indsendt. Der er især 

muligheden for at møde andre faglærere, 

der fremhæves. 

Lærerne giver også udtryk for, at de 

ønsker ordningen fortsat. 

Der er også opbakning fra eleverne. 

18.40 Punkter til orientering  
 Valgfagslinjer, status på 

introforløbene for 7. årgang. 

Orientering v/ledelsen 

 

 

 

 

 

Ansættelsesproces for 

viceskoleleder 

Orientering v. ledelsen 

 

 

Afsluttet regnskab for 2016 

Budget 2017 (foreløbigt) 

Orientering v. ledelsen 

Krista Clausen fremlagde konceptet for 

valgfagslinjerne i Hus 3. Der er 5 linjer:  

1. Idræt, krop og sundhed. 

2. Konstruktion, håndværk og design. 

3. Performance. 

4. International. 

5. Friluftsliv og naturlære. 

 

Procesplanen er godkendt. 

Skolebestyrelsesmedlemmer, der ønsker 

at deltage forpligtes til at deltage i begge 

samtaler. 

 

Regnskab 2016 er afsluttet. Der kan ikke 

længere bogføres i regnskabsåret. 

Vores resultat er et mindreforbrug på 

1.188.722. De ca. 800.000 stammer fra 

et inklusionstilskud, der er indbetalt i 

december og det resterende er 
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hensættelser, der er aftalt i forhold til at 

kunne imødegå personalemæssige 

justeringer. 

Mindreforbruget 2016 er inden for den 

grænse, hvor der kan overføres til næste 

års budget (3%). 

18.45 Eventuelt Der er åbning af Spiralen den 4. februar 

17. Der er den officielle del med taler mv. 

fra kl. 13 -14. Herefter er der aktiviteter i 

hallen 14-16.Skolen er medvirkende til 

aktiviteterne. 

Principperne for BYOD (medbring dit eget 

IT udstyr) skal findes frem til næste 

møde. 

Næste møde er 22. februar 2017 kl. 

17.00 

  

 

 

18.50 Referat til godkendelse  

   

 
 
Årets plan for udarbejdelse af nye principper 
 
Prioritet Dato for 

behandling 

Princip for 

1. Juni-

september 

 

13/6 + 7/9 

Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og 

forældrenes ansvar i samarbejdet. 

 

1. Juni-

september 

13/6 + 7/9 

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 

Undervisningen. 

 

3. Februar-april 

 

 

Undervisningens organisering, herunder 

elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin 

skoledagens længde 

understøttende undervisning 

holddannelse - herunder specialpædagogisk bistand 

Åben skole  

Udbud af valgfag 

 

3. Oktober-

december 

 

12/10 

7/11 

8/12 

Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage 

i undervisningen i den kommunale musikskole eller 

ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9, 

 

3. Oktober-

december 

 

12/10 

Arbejdets fordeling mellem lærerne og pædagogerne 
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8/11 

8/12 

4. februar-april Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, 

udsendelse i praktik m.v. 

 

4 April-juni Skolefritidsordningens virksomhed 

 

 Vedtaget 

februar 2016 

Klassedannelse; Elevernes placering i klasser 

 

 
 

Punkter til kommende møder  

 

Februar 2017 

 Kulturpakker v/Søren Vind 


